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Tisztelt Képviselő- testület! 

 

„Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány”(a továbbiakban: Alapítvány) felhívást 

tett Napközi Erzsébet-táborban, valamint Nyári élménytáborban való részvételre. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának fenntartásában működő Dunaföldvár Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 

14., a továbbiakban: Intézmény) és a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár ( 7020 

Dunaföldvár, Ilona utca 9.)pályázatot kíván benyújtani az Alapítvány által meghirdetett 

Napközi Erzsébet-tábor nevű programra, illetve a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ pályázni kíván Nyári élménytáborban való részvételre. 

 

Az Intézmények által Napközi Erzsébet-táborban megpályázni kívánt turnusidőpontok: 

 

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ: 

1. 2021. június 28.-2021. július 2. 

2. 2021. július 19.-2021. július 23. 

 

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

1. 2021. július 5.-2021. július 9. 

2. 2021. július 12.-2021. július 16. 

 

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ által Nyári 

élménytáborban való részvételre a 2021. augusztus 1.-2021. augusztus 6. között 

Fonyódligeten megtartandó turnust kívánja meg. 

 

Az Alapítvány a Napközi Erzsébet Táborok keretein belül jelentkezést hirdet Napközi Erzsébet-

tábor elnevezéssel Egyéb fenntartású iskolák, Családsegítő szolgálatok és központok, valamint 

Kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények részére. A minőségi, élményalapú, 

gyermekcsoportok számára elérhető táborok célja, hogy az Alapítvány szakmai koordinálásával 

megvalósuló, helyi napközi táborokban résztvevő gyermekek közös élményekkel és örök 

emlékekkel gazdagodjanak. A jelentkezéssel elnyerhető lehetőséget az Alapítvány táboroztatási 

szolgáltatás (TEÁOR 8891) finanszírozásával nyújtja, amelyre kizárólag a felhívásban 

meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak. 

Az Alapítvány nem támogatást nyújt, táboroztatási szolgáltatást vásárol. A vásárolt szolgáltatás 

KSH besorolása gyermekek napközbeni ellátása TEÁOR: 8891; Ebbe az ágazatba tartozik a 



gyermekek – beleértve a testi és szellemi fogyatékkal élőket is – napközbeni ellátása. A 

Kötelezettségvállalónak táboroztatási szolgáltatásról kell számlát kiállítani az Alapítvány felé. 

 

A feladat ellátásához az szükséges, hogy az intézmények törzskönyvi nyilvántartásban az alábbi 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása TEÁOR szerinti besorolás szerepeljen.  

A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

vonatkozásában a 73/2020.(VII.07.) KT határozat alapján a 8891 TEÁOR szám felvételére sor 

került.  
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 167/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerint a törzskönyvi nyilvántartás 

tartalmazza a törzskönyvi jogi személy által ténylegesen végzett adóköteles tevékenységek 

TEÁOR szerinti besorolását. 
 

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár törzskönyvi nyilvántartásába a 8891 TEÁOR 

szám felvételéhez Képviselő-testületi döntés szükséges, mert az a törzskönyvi nyilvántartását 

módosítja. A módosítás az alapító okirat módosítását nem eredményezi.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

D u n a f ö l d v á r, 2021. május 27. 

 

     Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy 

1. támogatja, hogy  

a. a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

az „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány” által meghirdetett 

Napközi Erszébet-táborra és a Nyári élménytáborra pályázatot nyújtson be. 

b. a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár által meghirdetett Napközi 

Erszébet-táborra nyújtson be. pályázatot nyújtson be. 

2. a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár (székhely:  7020 Dunaföldvár, 

Ilona utca 9. , PIR szám: 414764) törzskönyvi nyilvántartásába a 8891 Gyermekek 

napközbeni ellátása TEÁOR szám felvételét. 

3. A Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

részére az Önkormányzat Erszébet-táborra és a Nyári élménytáborra lebonyolításához 

1 000 000.- Forintot biztosít a 2021. évi költségvetés 17. melléklet 10. pontjának terhére. 

4. Felhatalmazza a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 

Központ Intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére és nyilatkozatok, 

jognyilatkozatok megtételére. 

 



 

Határidő:  törzskönyvi bejegyzés napja 

Felelős:  Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül:  

1. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 

3. Magyar Államkincstár 


